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Friluftsgudstjeneste og jubileum på Sandtjernhytta 16. juni  S. 6 

Jubileumskonsert i Ullensaker kirke 28. april    S. 11 

Vi tilbyr stell av grav     S. 5

ORGELKONSERT med Kåre Nordstoga S. 8
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Salmekveld i Jessheim kirke 14. mai      S. 9
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MENIGHETENE I ULLENSAKER

TAKK FOR GAVENE!
Menighetsbladet deles ut fire ganger årlig i alle postkasser og 
gjør kirkens budskap og aktiviteter kjent for alle i Ullensaker. 
Våre givere gjør at vi kan fortsette å utgi bladet. 
Takk for at du bidrar! 
Vårt kontonummer er:1606 22 23166

Andakt

Innflytterfest

Ønsker du å bli kjent med nye 
mennesker og utvide nettverket 
ditt?
- for deg som er ny i Ullensaker, 
og deg som ønsker å bli kjent med 
nye. 
Torsdag 25. april 
kl. 18-21 i Jessheim kirke.

Velkommen til innflytterfest!

Ullensaker kommune er i rask vekst. Det 
er gledelig at mange flytter hit, og me-
nighetene ønsker å være med å bidra til å 
skape møteplasser for både nye og gamle 

Fasten ligger foran oss. Vi har mye å glede oss til! 
Forholdet mellom lyst og lykke er et spennende tema. Alle 
mennesker ønsker lykke, eller tilfredshet. En refleksjon rundt 
forholdet mellom lystene vi kjenner på og vår generelle 
tilfredshet, kan lære oss noe viktig. Fasten er i gang. 40 dager 
med annerledeshet er her. Dager jeg med glede ser frem mot! 

Om jeg har en verdensrekord, er det verdensrekorden i mer-
kelige fastevaner. De er tilpasset meg og skal ikke kopieres. 
Det er kanskje derfor jeg hvert år ser frem mot askeonsdag og 
fasten. Det er en annerledes tid. Da får jeg gjøre ting jeg ellers 
aldri får gjort. Noe av hemmeligheten er at fasten ikke trenger 
være for alvorlig eller for hard. Gjør noe du har lyst til, noe du 
ser meningen med. Da er det enklere å gjennomføre. 

Fasten er først og fremst en tid hvor vi legger noe bort for å 
vende oppmerksomheten mot Gud. Men fasten har flere sider. 
Det er en tid for trim av viljen og oppussing av våre mål. Det 
er en god anledning til å reflektere over, og erfare, at mennes-
ket er mer enn instinkter, lyst og begjær. Gud har skapt oss 
som hele mennesker. Vi har også fornuft, vilje og evne til valg. 
Det er avgjørende at dette aktiviseres innimellom, spesielt om 
vi ønsker å oppnå tilfredshet. Se på dette som en bonus og en 
motivasjon inn mot fasten. Det er slett ikke ubibelsk. 

«Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. 
Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak, og 
strekker meg etter det som er foran, og jager fram mot målet, 

Lyst, lykke og faste

Steinar Halleland
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Vi yter alle tjenester vedrørende dødsfall.
Kommer hjem for samtale 

om det er ønskelig.

www.nilsengravferd.no - Tlf. 63900770 / 63828880
«Stor nok, til å være selvstendig, liten og nær»

Anna og Ragne

Lyst, lykke og faste
mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i 
Kristus Jesus.» Filipperne 3, 13-14

Det er trosstyrkende når tro, liv og teologi smelter sammen. 
Dette er et slikt vers for meg. Det handler om å ha et mål, 
gjøre prioriteringer og valg underveis. Det er viktig både 
horisontalt, i forhold til Gud, og vertikalt, for å ha et godt 
og meningsfullt liv på jorden. Ofte er det to sider av samme 
sak. Det er tross alt Gud som har skapt det hele. Vi må ha 
noe å strekke oss etter, et kompass som kan styre oss i ønsket 
retning. Paulus har det. Idrettsutøvere har det. Vi burde også 
ha det. 

Lyst og begjær er en god ting. Det er underkommunisert 
i noen sammenhenger. Det er skapt av Gud. Det tilhører 
vår kroppslighet og vårt gudsbilde. Uten seksuell lyst ville 
befolkningsveksten forduftet. Uten matlyst ville folk flest lide 
av ernæringsmangel. Uten lyst ville livet kort og godt være 
kjedelig. Den kristne karnevalstradisjonen er en fin anerkjen-
nelse og feiring av dette. Også er det et farvel for denne gang. 
For nå skal det fastes; og livet er mer enn lyst, begjær, iPads og 
Snapchat. 

Lyst er bra. Vi har bare for mye av det. Følger vi enhver inn-
skytelse får vi skuffende resultater. Kroppen vil forfalle, øko-
nomien kollapse og våre relasjoner bryte sammen. Vi trenger 
ikke utdannelse i filosofi for å forstå at lysten egner seg dårlig i 
førersetet. Den må kontrolleres. Det høres kanskje ut som en 

selvmotsigelse, men begrensninger gir frihet. Vår vilje og våre 
valg er essensielt når vi snakker om frihet og tilfredshet i livet. 
La fastetiden være en anledning til å utforske dette.

Min faste er alt fra «åndelig» til hverdagslig. Skillelinjen er ofte 
flytende og unødvendig. Jeg har blant annet kun brukt iPho-
nen på do for å redusere nettiden, eller kun sett Israelske serier 
for å vedlikeholde hebraisken. Jeg har selvsagt kuttet søtsaker, 
av rent sekulære årsaker. Også tar jeg fri i helgene. I år tenker 
jeg å boikotte VG av grunner jeg ikke gidder forklare. Også vil 
jeg gå 20 minutter hver dag, helt uten telefon. Dette er mine 
mål. Mål som gjør fastetiden til en andreledes tid. En tid jeg 
ser frem til. En roligere tid. For meg kommer bønn, bibelles-
ning og andre fornuftige ting etter av seg selv.   

Gjør noe du har mot på, noe du ser nytten av og noe du kan 
gjennomføre. Vi skal ikke undertrykke lystene, men kontrolle-
re dem og bruke dem med kjærlighet til oss selv, Gud og våre 
medmennesker. Viljen er ikke en muskel, men den kan vek-
kes. Vi må trene oss i å ta valg. Tilfredsheten ligger også der 
et sted mellom lystene, viljen og valget. Valg gir frihet fordi 
du har valgt det. Følger vi våre lyster til enhver tid mister livet 
sin dynamikk og vi blir offer for våre impulser. Begrensninger 
gir frihet, høydepunkter og farge til tilværelsen. God faste alle 
sammen!

Karl Ove Jeppestøl, Sokneprest i Furuset kirke
Først publisert hos Foross.no

innbyggere. Vi vet at det kan være vanskelig å bli kjent med 
nye mennesker, og ikke minst få oversikt over alt som skjer 
i nærområdet. Derfor ønsker vi å gjenta suksessen fra i fjor, 
og arrangere en hyggelig og informativ kveld for nye og gamle 
Ullsokninger. 
I år har vi også fått med oss Steinar Halleland. Halleland ble 

kjent ved at han i 2011 gikk åpent ut og fortalte at han var 
ensom og trengte venner. Etter at Stavanger Aftenblad skrev 
en artikkel om ham, be det laget en gruppe på Facebook med 
navnet «Venneklubben». Denne gruppen ble en viktig arena 
for mange som kjente seg igjen i Steinar sin fortelling. I dag 
finnes det mange slike ikke-kommersielle venneklubber rundt 
forbi i Norge, som hjelper mennesker å komme i kontakt med 
hverandre, og på den måten forebygger ensomhet. 
Halleland sitt engasjement har blitt lagt merke til, og ble blant 
annet nevnt i Kongens nyttårstale fra 2012. Han var også en av 
finalistene i Stavanger Aftenblads kåring «Aller beste person» 
våren 2013.  Det blir ellers variert informasjon om menighete-
nes arbeid, underholdning, utlodning, enkel servering og tid til 
å bli kjent med nye folk.

Velkommen til en morsom og viktig kveld!
Arr: menighetene i Ullensaker

Steinar Halleland
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Vår virksomhet er å mobilisere mot ødeleggelse av 

havet ved å bygge og drifte Håpets katedral, et inter-

religiøst kunstprosjekt i tre og plast. Selskapet er et 

aksjeselskap med et ideelt og samfunnsnyttig formål. 

Selskapet har ikke erverv som formål. 

I det maritime miljøet på Isegran,(Fredrikstad) er det i ferd med 
å vokse opp et 120 m2 stort byggverk på en tradisjonell pram 
av røtter. Katedralen blir en krysning mellom moderne kunst 
og verdensarv. Reisverket er inspirert av stavkirkene, mens taket 
blir et storslagent plastmaleri. 

Håpets Katedral handler om å forvandle vondt til godt og vise 
at det skapes håp når vi samarbeider. Prosjektet er åpent for alle 
religioner, og et møtested mellom mennesker på tvers av alder, 
nasjonalitet og tro. Havet binder oss mennesker sammen. Det 
skal denne katedralen også gjøre. 

-Havet og håpet tilhører oss alle, sier biskop Atle Sommerfeldt 
som oppfordrer folket til å delta i denne spennende prosessen 
som pågår i Fredrikstad. Har du lyst å bli med? Vi har et mang-
fold av arbeidsoppgaver, her er noe for enhver! Under ledelse av 
dyktige kunstnere og håndverkere vil dere få jobbe i team. Det 
blir både snekring, treskjæring, plastbearbeiding, kunstarbeid, 
sortering, rydding og matlaging. Alle oppgaver er like viktige. 
La ikke denne unike sjansen gå fra deg - bli med å bygge en 
katedral av HÅP!!

Visjonen bak håpets katedral
-Flerreligiøst samarbeid
-Vårt tempel, vår moske, vår synagoge, vår kirke og vårt hellige 
rom.
Utgangspunktet er havet som er grenseløst, og binder oss 
sammen; både nasjoner, kontinenter og mennesker – uavhen-
gig av hvilken religion vi tilhører – eller ikke. Havet er livgiven-
de og vår felles arv. Denne arven er nå truet. Skal vi redde havet 
må vi gjøre det i felleskap.

Sammen mot plast i havet

Håpets katedral er et initiativ til et slikt samarbeid. Initiativet 
kommer fra Borg bispedømme, og invitasjonen går ut til alle. 
Vi ønsker bred medvirkning på tvers av nasjonalitet, alder og 
tro - både til strandrydding og bygging. 

Workshops:
Ønsker du å engasjerer deg i dette prosjektet er Fredrikstad 
1 time og 40 min. unna med bil eller en togtur. Vi trenger 
både arbeidskraft og solid engasjement! Ingen forkunnskaper 
er nødvendig. Du vil få veiledning av kvalifiserte håndtverkere. 
Ta med venner og kjente og gi dem en annerledes opplevelse 
gjennom å bidra til å bygge Håpets Katedral. Vi skreddersyr 
også workshops for lag, foreninger, skoler, barnehager 
og institusjoner.

Ta kontakt med oss for mer informasjon: 
anne@hopecathedral.no
DROP-IN!  Hver onsdag er det DROP-IN workshop mellom 
09.00-14.00 på Isegran. Det serveres håps-lunch til arbeids-
gjengen.

Fra 3. april vil det også være kveldsworkshop fra 17.00-20.00.
- Håpets Katedral forener spiritualitet og politikk. Begge er vik-
tig for å bevare kloden som vårt felles livsrom. Håpets katedral 
er en visjon om at det nytter. (Ambassadør Gunnar Stålsett).

H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit er beskytter av 
Håpets katedral. 
Håp for havet | #håpforhavet
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Fond/legat
Gravfond/legat kan opprettes dersom du ønsker å ordne med 
gravstell for flere år fremover. Da betaler du en valgfri sum som 
dekker utgifter til gravstell i noen år framover. Når legatkapi-
talen er oppbrukt, vil du så langt det er mulig bli varslet og 
få tilbud om å forlenge avtalen ved å betale inn en ny sum. 
Alternativt kan du gå over til sommerstellavtale med årlig fak-
turering. Med en fond/legatavtale koster fullt gravstell 
kr 985,-, og vanning koster kr 450,-. Fullt stell + høststell kos-
ter kr 1 385,- 
Minstebeløpet for en fond/legatavtale er kr 5.000,-.

Plantekasser
Vi stiller krav om at du kjøper en plantekasse dersom du inngår 
avtale om gravstell. Plantekasser innebærer en engangsinveste-
ring på kr 750,-. Vi skaffer og setter ned kassene, så alt du må 
gjøre er å betale kr 750,- ekstra første gang du inngår avtale 
om gravstell. 
Det er også mulig å kjøpe plantekasse uten å inngå stellavtale. 
Da koster plantekassen kr 500,-. Hvis man ønsker at vi skal 
sette ned kassen og fylle med jord koster det kr 750,-.

Dersom du skulle ha spørsmål eller ønsker å avtale gravstell 
med oss, bes du ta kontakt med Helle Thode på tlf. 66 10 81 
45, mandag – fredag mellom kl 0900 og 1500, eller sende en 
e-post til helle@ullensaker.kirkene.net

Hvis du av en eller annen grunn ønsker hjelp til å 
stelle graven, kan vi hjelpe deg med dette. For deg 
som allerede har avtale om gravstell, varsler vi om 
at det har blitt vedtatt en justering av prisene i sam-
svar generell prisutvikling. Nye priser finner dere i 
denne artikkelen. Alle priser er inkl. mva. I tillegg vil 
det påløpe en fakturaavgift på kr 35,-.

Sommerstell
Sommerstellavtalen betyr at det blir plantet, lukt og vannet på 
gravstedet. Vi bruker isbegonia, som vi har svært god erfaring 
med. Plantene tåler godt vårt klima og holder seg vakre hele se-
songen. Fullt stell koster kr 1.075,- per år. Du kan også bestille 
bare vanning dersom du ønsker å plante og luke selv. Vanning 
koster kr 520,- per år.

Du kan også inngå avtale om høststell. Ved avtale om høststell 
blir begoniaene fjernet og erstattet med høstlyng ca uke 40. 
Høststell koster kr 400,- per år. Ta gjerne kontakt hvis du har 
avtale om sommerstell og ønsker å oppgradere til også å gjelde 
høststell. Kontaktinfo finner du under. Fullt stell + høststell kos-
ter kr 1 475,-.

Sommerstellavtalen fungerer på den måten at du mottar et årlig 
tilbud om stell med giro for innbetaling av riktig sum. Tilbudet 
anses som godtatt i de tilfeller giroen blir betalt innen fristen. 
Dersom giroen ikke betales innen fristen, tolkes dette som at 
sommerstellavtale ikke ønskes i år. Purring blir ikke sendt, og 
dersom du seinere skulle ønske å gå inn i en sommerstellavtale 
igjen, må du ta kontakt med kirkevergekontoret.

BLOMSTERSTELL?

Velkommen til Kløfta Tannhelsesenter. Din Tannlegevakt på Kløfta.

Alle typer behandlinger | Akutt tannlegetime | Kvelds– og helgeåpent
Kostnadsfri konsultasjon ved tannlegeskrekk eller stort behandlingsbehov

Alle nye pasienter får 30% rabatt på første undersøkelse

Ring oss på telefon 63 97 70 00 for bestilling av time
www.kloftatannhelsesenter.no

!
!

!
!
!
!
!

!
Gamle!Trondheimsvegen!16,!2053!Jessheim!

Tlf:!63!97!05!90!–!www.myrvoldhagesenter.no!
! !
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MOGREINA MENIGHET 
Se fullstendig aktivitetsliste på: www.kirkerull.no

28. april

16. juni5. mai

Diakoniens dag i Mogreina

Søndag 5. mai kl. 11 er det gudstjeneste i Mogreina kirke 
hvor det blir særlig fokus på diakoni, kirkens omsorgstjeneste. 

Kirkekaffe i menighetshuset etter gudstjenesten.

Velkommen til store og små!

Friluftgudstjeneste og jubileum

Friluftsgudstjeneste og jubileum ved Sandtjernhytta 
søndag16. juni kl.11.00

Mogreina menighet har en god tradisjon med å samles til guds-
tjeneste ved Sandtjernhytta, i Guds frie natur. 

Tjernet er vernet naturreservat, og dette er virkelig 
en av bygdas naturskjønne perler. 

På denne dagen vil menigheten også feire at Borg bispedømme 
har sitt 50-årsjubileum med et skikkelig bursdagsselskap! Skulle 

det komme regn, så trekker vi inn under partyteltet.
Etter gudstjenesten blir det dekket til stort bursdagskakefat, 

og gode muligheter for en prat.

Innkjøringen fra Trondheimsveien blir merket med skilt.

Speidergudstjeneste

Speidergudstjeneste 28.april kl. 11.00 i Mogreina kirke
St. Georg er speidernes skytshelgen, og har sin internasjonale 
festdag 23. april. Søndag 28. april markerer 5. Eidsvoll speider-

gruppe St. Georgs dag sammen med Mogreina menighet. 
Alle velkommen til gudstjeneste i Mogreina kirke kl. 11.00.  
I løpet av gudstjenesten vil 5. Eidsvoll Speidergruppe lese 

legenden om St. Georg, og fornye speiderløftet sitt. 
Etter gudstjenesten er det som vanlig en enkel servering 

bak i kirka.  

Til ungdommer født i 2005 og deres foreldre/foresatte! 
Velkommen til å bli konfirmant i Hovin og Mogreina 

menigheter! Det blir et informasjonsmøte for interesserte ung-
dommer og foreldre i Jessheim kirke, tirsdag 21. mai kl.18-19. 
Påmeldingen starter samme kveld! Ta kontakt med ungdoms-

prest Lasse Thorvaldsen (lasse@ullensaker.kirkene.net) 
om du lurer på noe!

Konfirmasjonsdatoer i 2020:
Hovin kirke: 5., 6., 12.  og 13. september.

Jessheim kirke: 5. og 6. september.
Mogreina kirke: 13. september.
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Se fullstendig aktivitetsliste på: www.kirkerull.no
FURUSET MENIGHET

PÅSKEN

Konfirmanter i Furuset menighet
 

Furuset kirke 25. mai 11:00
Hveding, Sofie Constanse 
Håkonsen, Susanna Astrid Honkaharju
Kalbakk, Jenny Skogen
Kallevig, Iselin Skotvedt Skotvedt
Nystrand, Nanine Charléné 
Opedal, Mia 
Ravnaas, Maria Cristina Anjos
Sand, Thia Messundstad
Taraldsen, Julia 

Furuset kirke 01. juni 11:00
Fortaleza, Alexander Risøen
Kjelby, Emma 
Knutsen, Karoline Amalie 
Kristoffersen, Emma 

På Fastelavenssøndag feiret vi tradisjonen tro karneval under 
gudstjenesten i Furuset kirke. Kirken var full av barn kledd ut i 
alle slags farger og heltekostymer. Barnekorene og Tweenskoret 
sang mens 6-åringene i menigheten fikk 6-årsboka. Etter den 
flotte gudstjenesten var det kirkekaffe med fastelavnsboller og 

andre gode saker.

Hver tredje fredag samles en gjeng barn i alderen 9-13 
år på Folkvang, der vi har Tweens. Det fortoner seg 
omtrent på denne måten; 

Klokka er ca seks, og barn stormer inn døra, mister/kaster 
av sko og jakke i døråpningen (barnas versjon av kleshenger) 
og løper inn i hovedrommet, hvor de i løpet av sekunder er i 
gang med stikkball. Tweenskoret, som akkurat er ferdig med 
øvelsen sin, raser ned trappa og hiver seg med. Likevel klarer 
vi på et vis å lande i en ring på gulvet noen minutter senere. 
Vi tenner lys for hver og en som er der, og former et kors av 
alle te-lysene, mens vi hører en bibelfortelling. Det kommer 
mange spørsmål og lure tanker underveis, men snart kribler 
det i bein og armer igjen. Da er det tid for mer stikkball i 
storesalen, brettspill og krumspring oppe i studio f, og hobby-
aktivitet i lillesalen. Kanskje er det en liten gjeng på kjøkkenet 
og forbereder mat også, for ca kl 20 samler vi igjen troppene 
og spiser sammen. Kringle, gulrøtter, grøt, ostesmørbrød, kake 
osv går ned på høykant, og praten går livlig og høylytt rundt 
bordet. En halvtime senere kommer foreldre for å hente bar-
na. Haugen med jakker og sko foran 
døra tømmes gradvis, og fornøyde 
unger fyker ut. Vi voksenledere står 
igjen, puster litt, - og gleder oss til 
neste Tweens!

Lindstrøm, Tord Alfstad
Moe, Line Nathalie Skjærvik
Skedsmo, Robin Elias Moen
Stensby, Gina Marie
Tesaker, Sander 
Øen, Stine Marie 

Furuset kirke 01. juni 13:00
Erenbrant-Levanger, David 
Fosen, Aleksander 
Holter, Frida Staune
Jakobsen, Fredrik Julseth
Johansen, Tuva Skjedsvold
Karlsson, Andrea Iren Olsen
Kjelsaas, Ola Emil Aardalen
Larssen, Joakim Nordheim

Lotterud, Håkon 
Skjevik, Julian Nicolai 
Sund, Kaja Johanne Gjøen
Sund, Kine Linnea Gjøen
Sæther, Ole-Andrè 
Ødemark, Eirik 
Østerud, Kristoffer 

Furuset kirke 02. juni 11:00
Andersen, Rebecca Sjølie
Campa, Mina Kolbjørnsrud
Elverhøi, Brage Andreas
Fjeldheim, Oda Emilie 
Gunhildrud, Mina 
Halvorsen, Mats 
Sand, Linnea Kvåle

PÅSKEN I FURUSET KIRKE
Langfredagsgudstjeneste kl 11.00, 

Ragnhild Hærtzenberg Fæhn på fiolin
Skjærtorsdagsgudstjeneste kl 19.00, 

med enkel servering
Påskedagsgudstjeneste kl 11.00, 

Lars Ôsterholm på trompet

VELKOMMEN!

Fastelavenssøndag

TWEENS
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HOVIN MENIGHET 
Se fullstendig aktivitetsliste på: www.kirkerull.no

6. april

12. mai

Hverdagsmesse

23. april

Orgelkonsert/Lunsjkonsert 
med Kåre Nordstoga i Jessheim kirke

Kåre Nordstoga blir regnet for å være en av de fremste konsert-
organistene i Europa. Han ble i 2016 utnevnt til ridder av 

1. klasse av St. Olavsorden for sin innsats for norsk kirkemusikk.
Det er en stor ære og glede å ønske Kåre Nordstoga velkommen 

til Jessheim kirke!

Lørdag 6.april kl. 13.00 spiller han på vårt nye, vakre 
instrument. Velkommen til en pust i bakken og nyt musikken 

og det vakre kirkerommet. 
Billetter ved inngangen: kr. 100,00.

Kåre Nordstoga har vært domorganist 
i Oslo domkirke siden 1984.

Han har gitt ut en rekke CDer og er bl.a. kjent for sine Bach-
tolkninger. Han samarbeider jevnlig med eliten av norske mu-
sikere som f.eks. Ole Edvard Antonsen, Arve Tellefsen og Knut 
Buen m.fl. Med sin oppvekst i Telemark har Nordstoga også en 
forkjærlighet for norsk folkemusikk og har deltatt på en rekke 
plateinnspillinger med norske folkemusikere. For platen Bjølle-
slåtten (slåttar etter Ola Mosafinn) som han ga ut sammen med 
Knut Buen og Leif Rygg fikk han Spellemannprisen 1994 i 
klassen folkemusikk/gammaldans. Han vant Lindemanprisen 
i 2006. Han har dessuten vært nominert til Spellemannprisen 
2000 i klassen klassisk musikk for J. S. Bach: Toccata og fuger.

Kjære 3.-4.klassing!

Vi inviterer deg til Kirkedag!
Tirsdag den 23.april er det planleggingsdag på skolene. Da er 
du kanskje hjemme og kjeder deg? Vi i Hovin menighet holder 
åpent, og håper du har lyst til å være med på en dag full av 

aktivitet og moro!
Vi er sammen fra 08.00-15.30 i Jessheim kirke.

For påmelding eller informasjon, ta kontakt med menighetpe-
dagog Ingelin Dahl Helbø på ingelin@ullensaker.kirkene.net

Hjertelig takk
for minnegaven som ble gitt til Jessheim kirke i forbindelse 

med Odd Ettestads begravelse 22. februar. 

    Hovin menighet

Jessheim kirke, søndag 12. mai, kl. 11.00

Hovin menighet har fra årsskifte valgt Misjonsalliansens 
arbeid i Liberia som sitt misjonsprosjekt, og søndag 12. mai er 
det nettopp dette som er i fokus. 

Gjennom en minifestival i Jessheim kirke kan vi samle inn 
penger for å bedre livsvilkårene i et land som etter en lang 
borgerkrig mangler nesten alt. Arbeidet vi støtter fokuserer på 
tilgang til rent vann og sanitæranlegg, utdanning og støtte til 
å bygge opp lokalt næringsliv. Alt skjer i samarbeid med lokale 
aktører og på lokalbefolkningens premisser. Dette er virkelig 
arbeid som gjør en forskjell! 

Hvis du vil vite mer om prosjektet, gå inn på 
www.misjonsalliansen.no og klikk på Liberia på kartet.

Siden våren 2017 har vi hatt hverdagsmesser i Jessheim kirke. 
De skiller seg fra søndagens gudstjenester ved at de har en 
kortere liturgi med ganske få ord, og bønnevandring med 
musikk som fast innslag. Fokuset for hverdagsmessene, er at 
vi kan komme til Gud med hele livet og alt som det rommer. 
Andre faste ledd i hverdagsmessen er bibellesning, andakt og 
nattverd. Etter messen inviteres alle inn i storsalen på kvelds-
mat.
Hverdagsmessene er én torsdag i måneden fra kl.19. To av 
hverdagsmessene før sommeren erstattes av andre kveldsmes-
ser. Datoer, våren 2019: 18. april (skjærtorsdagsgudstj.), 9. 
mai (hverdagsmesse) og 6. juni (gospelmesse). Høstens datoer 
kommer i neste menighetsblad og på våre andre informasjons-
kanaler. Vel møtt!

Velkommen til Misjonsfestival!

Vi starter dagen med gudstjeneste kl.11.00. Etterpå blir det 
aktiviteter for hele familien i atriet utenfor kirken. 
I tillegg blir det salg av kaffe, kaker og grillmat, og vi har 
så klart utlodning. Alle inntekter går til misjonsprosjektet. 

Søndag 12. mai kan du lære mer om Liberia, bidra til å 
gjøre verden litt mer rettferdig, samtidig som du får noen 
morsomme timer sammen med oss! 

Velkommen til store og små!
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30. mai

HOVIN MENIGHET 
Se fullstendig aktivitetsliste på: www.kirkerull.no

17.MAI

17.mai blir det gudstjeneste i Jessheim kirke klokken 9.15. 
Gudstjenesten varer i overkant av 30 minutter slik at man kan 
gå bort til rådhuset å få med seg starten på 17.mai-toget rett 
etterpå. I kirken vil vi synge de tradisjonelle salmene knyttet 
til denne fest- og høytidsdagen. Dette blir en gudstjeneste ved 

starten av grunnlovsdagen som vil bidra til høytid og fest. 

På Kristi Himmelfartsdag, torsdag 30. mai, 
ønsker vi deg velkommen til å bli med på pi-
legrimsvandring fra Jessheim kirke til Rakne-
haugen, og påfølgende friluftsgudstjeneste på 
Raknehaugen.

Det blir oppmøte ved Jessheim kirke kl. 0930.  
Jessheim kirke ligger langs pilegrimsleden, og vi 
følger den gamle pilegrimsleden fram til Rakne-
haugen. Ta på gode sko og bli med på denne 
minivandringen! 

Kl. 1100 blir det friluftsgudstjeneste på Rakne-
haugen. Gudstjenesten er ved Per-Kristian 
Bandlien og Jorunn Aasen Devold. Hvis du 

14. mai

Salmekveld i Jessheim kirke torsdag 14.mai kl. 19.00
Voce med gjestesolister synger for og sammen med oss.

Borg bispedømme feirer 50 år i år, og vi markerer jubileet
med å synge salmer som er skrevet i denne perioden. 

Velkommen til sangfelleskap.

Til ungdommer født i 2005 og deres foreldre/foresatte! 
Velkommen til å bli konfirmant i Hovin og Mogreina menig-
heter! Det blir et informasjonsmøte for interesserte ungdom-
mer og foreldre i Jessheim kirke, tirsdag 21. mai kl.18-19. På-
meldingen starter samme kveld! Ta kontakt med ungdomsprest 
Lasse Thorvaldsen (lasse@ullensaker.kirkene.net) om du lurer 

på noe!
Konfirmasjonsdatoer i 2020:

Hovin kirke: 5., 6., 12.  og 13. september.
Jessheim kirke: 5. og 6. september.

Mogreina kirke: 13. september.

kommer direkte til Raknehaugen, kan du gjerne 
ta med deg en campingstol hvis du har mulighet. 
Vi håper på godt vært og ønsker velkommen til 
en hyggelig utendørsgudstjeneste på historisk 
grunn! Det blir mulighet for dåp denne dagen 
(begrenset antall), så hvis du ønsker en anner-
ledes ramme rundt dåpsdagen, er det bare å ta 
kontakt med kirkekontoret på tlf. 63 94 40 20.

Hvis du trenger skyss til Raknehaugen, kan du 
ringe tlf. 908 70 985.

Pilegrimsvandringen og friluftsgudstjenesten ar-
rangeres i samarbeid med Ullensaker kirkeaka-
demi.

Pilegrimsvandring og friluftsgudstjeneste

PÅSKE

Påsken på Jessheim og i Hovin sokn vil dette året også bli preget 
av gudstjenestene som gjennomføres fra palmesøndag via skjær-
torsdag og langfredag til påskedag og 2.påskedag. I denne sam-

menhengen skal også 2.søndag i påsketiden nevnes. 

Palmesøndag blir det økumenisk, felleskirkelig, gudstjeneste 
i St.Gudmund katolske kirke klokken 17.00. I denne guds-
tjenesten deltar både den katolske kirke, pinsekirken, baptist-
kirken, frikirken og den norske kirke sammen. Oppfordringen 
går ut til å slutte opp om denne gudstjenesten palmesøndag. 
Skjærtorsdag er det gudstjenester på Gjestad på formiddagen og 
i Jessheim kirke klokken 19.00 hvor ikke minst det siste mål-
tidet får stor plass. Langfredag er gudstjenesten lagt til Hovin 
kirke hvor Jesus sin vei frem mot korset kommer nær. Påskedags 
gudstjeneste med oppstandelse, lys og liv er klokken 11.00 i 
Jessheim kirke, og 2.påskedag er det igjen mulighet for guds-

tjeneste klokken 11.00 på Gystadmyr bo- og aktivitetssenter.

Påskehøytidens klimaks er påskedagen hvor dødskreftene over-
vinnes, men det skjer mye både før og etter den store dagen. 
Etterpå fortsetter påsketiden helt frem mot pinse, og det betyr 
at fokuset på påskebudskapet slett ikke forsvinner selv om på-
skehøytiden er over. 2.søndag i påsketiden blir gudstjenesten i 
Jessheim kirke preget av ekstra mye påskesang. Vårt eget kirke-

kor Voce deltar.

I påsken går det an å velge å få med seg en eller noen guds-
tjenester. Dersom man får med seg alle gudstjenestene vil man 
også få med seg hele påskefortellingen og utviklingen i den. På 
den måten, ved å gå dag for dag, vil fortellingen komme tett 

innpå. Det kan bli en fin opplevelse.
Se gudstjenestelisten for mer informasjon.  
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ULLENSAKER MENIGHET 
Se fullstendig aktivitetsliste på: www.kirkerull.no

VELKOMMEN TIL DUGNAD 
på Ullensaker kirkegård tirsdag 7. mai kl. 18.00!

Vi hjelper hverandre med å gjøre det fint til 17. mai! 
Ta med rakerive og gjerne trillebår hvis du har mulighet.

Ullensaker kirkekor byr på minikonsert på kirketrappa, og det 
blir kaffe og vafler.

Velkommen til trivelig og nyttig fellesskap!

Spørsmål i forhold til dugnaden, 
kontakt Marit Kopperud, tlf. 909 59 295

Dåp i Ullensaker menighet

I Ullensaker kirke har vi i vår mange gudstjenester 
med mulighet for dåp. 

Søndag 16. juni tilbyr vi også dåp ute, for da er det 
friluftsgudstjeneste i prestegårdshagen.

Ta kontakt med menighetskontoret på Kløfta, 
eller meld fra på nettsidene våre www.kirkerull.no, 

for å avtale dåp.

Friluftsgudstjeneste 
med mulighet for dåp i Ullensaker prestegårdshage

Søndag 16. juni blir det friluftsgudstjeneste i prestegårdshagen. 
Vi oppfordrer alle som ønsker dåp ute i idylliske omgivelser om 

å ta kontakt med menighetskontoret.
Velkommen!

Konfirmert 22. juni 1969 i Ullensaker kirke?

Det er sendt ut invitasjon til gullkonfirmanter 2019. 
Feiringen av gullkonfirmantene er søndag 12. mai 2019. 

Bindende påmelding innen 20. april 2019. 
Har du ikke mottatt invitasjon i posten, vennligst ta kontakt 

med kirkekontoret 

på e-post: ullensaker@ullensaker.kirkene.net 
eller telefon: 63 92 65 20.

Inspirasjonsfest på Kløfta menighetssenter 14 mai kl 19.00
Dette året har den tradisjonsrike festen for frivillige fått en litt 
ny vri. Den flyttes til våren, og enten du er ny eller gammel 
frivillig medarbeider, eller du bare har lyst på fellesskap og in-
spirasjon er du velkommen. Det blir god mat, spennende og 
inspirerende foredrag( overraskelse) musikkinnslag og glimt fra 

menighetens mangfoldige arbeid. 
Påmelding til menighetskontoret, tlf 63926520 innen 8 mai.

Kafé Timeout og Strikkekafé, også i sommer!

Et uformelt møtested der vi kan møtes med lave skuldre og ta 
livet som det kommer.

På strikkekaféen går både praten og strikkepinnene livlig og 
idéer og kunnskap utveksles.

Du som ikke strikker kan hygge seg med å prate, spille et brett-
spill eller være med på en quiz.

Vi har også bordtennisbord om noen vil bruke det. Poenget er 
å møte andre. Har du behov for en samtale med diakonen er 
hun tilgjengelig. Kvelden avsluttes med en kort kveldsavslut-
ning for de som har lyst til å være med på det. Vi holder på hver 
1. torsdag i måneden, også i sommermånedene. Følg med på 

Facebook-siden til Ullensaker menighet.

Sommertreff på Kløfta bo og aktivitetssenter

Sommeren er en stille tid. 
De faste aktivitetene blir ferre og vi savner møteplasser.

Diakonen arrangerer sommertreff i løpet av ferien i Hellen 
kafé. De er åpne både for beboere, pårørerende og andre. 

Vi synger, har konkurranser, opplesning, andakt, utlodning  og 
enkel servering.

Datoene blir onsdag 26 juni,  onsdag 31 juli, 
14 aug kl 14.30.

Hjertelig velkommen.

14. mai

16. juni

12. mai

Sommertreff

12. mai
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ULLENSAKER MENIGHET 

Borg bispedømme 50 år
Søndag 28. april kl. 18
Ullensaker kirke
Ullensaker kirkekor
Linn Asak Andersen, 
gjestedirigent/sang
Ingrid Berg Mehus, 
fiolin/sang
Wollert Krohn-Hansen, 
tangenter

Lunsjkonsertene i Ullensaker kirke fortsetter gjennom hele 
sommeren.

Velkommen til månedlige lunsjkonserter for deg som har 
mulighet til å møte opp på dagtid. 

Vi får høre variert musikk på orgel og flygel av Wollert Krohn 
Hansen eller en av de andre organistene i Ullensaker, og tekst-

lesning av diakon Marianne Kraft.
I etterkant innbyr vi til lunsj og en hyggelig prat. Alt sammen 
får du for kr 100,( kr 50 for pensjonister) som betales kontant 

eller på Vipps ved inngangen.
Datoene er 3 april, 5 juni, 7 aug, 4 sept( og 1. onsdag i måne-

den videre utover året.) kl 11.30.
Vel møtt!

De to første ukene i april er det påskevandringer for inviter-
te barnehager på Kløfta menightetssenter. Barna får kle seg 

ut til disipler og leve seg inn i påskefortellingen. 
Etterpå serveres lunsj.

Onsdag 10/4 kl. 10.00 er det åpent også for andre.

Kveldsgudstjeneste i Ullensaker kirke 
skjærtorsdag, 

klokken 17.00.

Vi feirer skjærtorsdagsgudstjeneste sittende rundt et langbord.
Vi minnes Jesus og disiplenes siste måltid. 
Det blir nattverd og felles kveldsmåltid.

Tweens har startet opp på Kløfta denne våren

Tweens er på fredager kl. 18-20.30. Tweens er en aktivitet for 
barn i alderen 9-12 år.

Datoen på Kløfta er for våren 2019: 
26. april felles med Jessheim

10. mai tema: Drama og musikk
7. juni tema: Sommeravslutning

Sommertur 
med Ullensaker og Furuset menighet til Modum

Torsdag 13 juni
Vi reiser fra Furuset menighetssenter kl 08.30 og fra Kløfta me-

nighetssenter ca kl 08.45.
Vi besøker først Sjelesorginstituttet på Modum bad og får om-
visning og lunsj der, og deretter drar vi til Blaafarveværket der vi 
får tid til å gjøre hva vi selv ønsker og avslutter med en god mid-
dag der før vi returnerer og ankommer Ullensaker ca kl 18.00. 

Du kan få utfyllende brosjyre av reiselederne.

Reiseledere:
Diakon Rita Kristoffersen, Furuset( tlf 47017544) 

Diakon  Marianne Kraft, Ullensaker( tlf 40800291)
Leder for Åpent hus på Kløfta: 

Torunn Daae Borgen (tlf 90845854).
Pris : Kr  650 pr. person. Betales på bussen, 

Vipps eller kontant
Påmelding til en av reiselederne senest innen 30 mai.

13. juni TWEENS

Lunsjkonserter

Elin Lambine ·  93 83 50 30
elinlambine@gmail.com
Haug gård ·  2040 KLØFTA

Jubileumskonsert

Kirkejazz
Lørdag 15. juni kl 14-16
Ullensaker kirke
Lars Frank, klarinett
Wollert Krohn-Hansen, 
tangenter
Linnea Sundfær Haug, sang/
blokkfløyte
Kløfta sangerlag, 
Kammerkoret Kolon
Ullensaker kirkekor

Forhåndssalg av billetter med 
plassreservasjon
til Jubileumskonsert og Kirke-
jazz, kr 200 på Ebillett
og Kløfta kirkekontor



• 12 •

Velkommen til språkkafé i Jessheim kirke!

Tirsdag 9. april

Fasteaksjonen går av stabelen tirsdag 9. april i år både i Hovin, 
Mogreina, Ullensaker og Furuset menigheter. Gjennom denne 
årlige mobiliseringen er vi med å støtte arbeidet til Kirkens 
Nødhjelp. 
Fortellingen til Hawo sier noe om viktigheten til Kirkens 
Nødhjelps arbeid:
Etter at mamma og storebror døde har 12 år gamle Hawo tatt 
over mye av det daglige ansvaret for familien. - Aller helst vil 
jeg bli sykepleier. Fordi jeg jeg ønsker å hjelpe andre.
Smilet sitter et stykke inne, men det er likevel en voksen mild-
het i blikket til Hawo. En blanding av sjenanse og opplevelser 
ingen unner et barn. For få år siden, hun husker det så godt, 
levde hun med mor og far, fem brødre og en søster. Et enkelt, 
men godt liv som nomader ute i det golde ørkenlandskapet 
i Puntland, Somalia. Det var før regnet sluttet å komme. 
Sesong etter sesong. Før geitene de livnærte seg av startet å 
dø, en etter en. Før de selv ble utmagret. Før Hawo mistet 
mamma og deretter storebror. 

Livreddende vann
- Vi har ingenting. Men vi kom hit for at vi ikke skulle 
dø, sier Hawo med lav stemme. Hun forteller at de voksne 
bestemte at storfamilien måtte komme seg til provinsho-
vedstaden Garowe. Hit til flyktningleiren Jilab 3, hvor nye 
klimaflyktninger strømmer til hver eneste dag. I 2010- 2012 
ble Somalia rammet av den mest alvorlige tørken på 60 år og 
hungersnøden tok livet av nærmere 260.000 mennesker. Iføl-
ge FN er 2.6 millioner somaliere i dag på flukt, hovedsakelig 
fra tørke, men også konflikt. 
De har mistet stort sett alt, heldigvis sørger Kirkens Nødhjelp 
for rent vann her i leirene. Det er helt avgjørende for å unngå 
vannbårne sykdommer som kolera – og for at folk skal kunne 
overleve under de svært krevende forholdene. De daglige ture-
ne til en av vannpostene er det Hawo som må stå for. I tillegg 
til at hun lager mat, vasker klær, passer småsøsken og holder 
rent i og utenfor det enkle teltet. Etterpå gjør hun mye av det 
samme også for tanten som bor i en annen flyktningleir 20 
minutters gange unna.  

Avhengig av hjelp for å hjelpe
For at Hawo og andre skal få rent vann trengs det hjelp fra 
mange norske frivillige. Folk som ikke er på flukt, men som 
i likhet med Hawo har engasjement og et ønske om å hjelpe 
mennesker i en svært krevende situasjon.  Hvert år er tusenvis 
av frivillige med på å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps 
arbeid gjennom Fasteaksjonen. 
Det er nettopp disse pengene som gjorde det mulig å levere 
rent og trygt vann i Somalia. For Hawo og tusener av andre 
flyktninger har dette vært livsviktig hjelp.
Også i år skal frivillige over hele Norge være med på å samle inn 
penger til brønnboring, latrinebygging og andre tiltak som redder 
liv rundt om i verden. Du kan også bidra når de fire menighetene i 
Ullensaker skal gjennomføre årets aksjon tirsdag 9. april, enten ved å 
være bøssebærer eller å støtte aksjonen. 

Ønsker du å gå med bøsse, ta kontakt med ditt lokale menighets-
kontor!

Bli med på årets fasteaksjon!

Språkkafe er en flerkulturell møteplass for 
mennesker i alle aldre, og er et samarbeid 
mellom NAV arbeid og inkludering, Redd 
Barna, kirken, og flere frivillige aktører. 

Redd Barna har eget opplegg for de minste hver 
gang. 

Plan for 2019, følgende torsdager kl. 17a-19:

28. Mars
2. mai
13. juni – sommeravslutning
26. september
24. oktober
5. desember – Juleavslutning

Ønsker du å bidra med noe på språkkafé, 
kontakt diakon Anna Spilling, 
anna@ullensaker.kirkene.net, tlf. 48 99 13 47
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Datoer for Tweens i alle menighetene 
(kl. 18-20.30)

5. april   Jessheim kirke
12. april  Folkvang
26. april  Kløfta menighetssenter
3. mai   Folkvang 
10. mai   Kløfta menighetssenter
24. mai   Felleskveld på Stokstad gård
7. juni   Kløfta menighetssenter
14. juni   Folkvang og Jessheim kirke

Ringvegen 31, 2066 Jessheim
Tlf: 63 97 65 95, mob: 90 15 95 04
e-post: ullensaker@bygdeservice.no

13-20 Ullensaker er voksne med tid som ønsker å 
snakke med deg som er ungdom. Vi ønsker å være 
trygge voksne som vil lytte til det du har å si uten 
at du skal være redd for at vi forteller det videre til 
noen. Vi er ansatt i kirken, og har et kristent livssyn. 
Det betyr ikke at du må være kristen eller være med-
lem i kirken for å snakke med oss. Vi snakker aldri 
om tro uten at ungdommene selv ønsker det. 

Ofte er temaene identitet, selvbilde, forelskelse, usikkerhet, 
krangling, drama, seksualitet. For å kontakte 13-20 kan du 
sende en sms. Noen ungdommer synes også det er best at vi 
skriver mange smser til hverandre før de vil komme til oss. 
Noen synes det kan være litt skummelt og kleint å snakke 
med ukjente voksne, men vi ønsker å gjøre alt vi kan for at 
ungdommer skal føle seg trygge hos oss. Annenhver mandag 
har vi jentegruppe. Sjekk ut 13-20 ungdom i ullensaker på 
facebook for mer informasjon. På tirsdagene sitter 13-20 

på Jessheim vgs. Samarbeider med helsesøster. Går du på den 
skolen, kan du komme innom på kontoret der. Vi har blant 
annet samarbeid med senteret også. Noen ganger er vi der, ofte 
onsdager. Da kan du gjerne komme å hilse på, og få en kakao. 
Se etter noen i svart hettegenser hvor det står 13-20 på. Kanskje 
sees vi? Kontakt: 48991349: Ragne, eller 48991347: Anna.

Gotaasalléen 7, 2050 Jessheim
Ilevegen 5, 2040 Kløfta

Døgnvakt
63 98 30 10 - 63 96 19 20

www.fuglerud-bb.no
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Dode         AKTIVITETSOVERSIKT

Ta kontakt med ditt 
lokale menighetskontor 
(se kontaktinfo side 2) 

hvis du lurer på noe om 
aktivitetene, eller se 
hjemmesidene våre: 

www.kirkerull.no. 

Det foregår en rekke faste aktiviteter i menighetene våre. Her får du en oversikt. Ta kontakt med ditt lokale menighets-
kontor (se kontaktinfo side 2) hvis du lurer på noe om aktivitetene, eller se hjemmesidene våre: www.kirkerull.no. 
Velkommen til fellesskap!

Aktiviteter for barn

Åpen barnehage for barn 0–6 år med 
foreldre i Jessheim kirke tirsdager og 
fredager kl. 09.00–12.00.
Babysang: kursbolker på 6–8 uker. 
Ta kontakt med ditt lokale menighetskontor for 
påmelding.
-  Kløfta menighetssenter tirsdager.
-  Jessheim kirke tirsdager og torsdager.
-  Mogreina menighetshus tirsdager.
-  Furuset menighetsstue torsdager.
Knøttekor i Furuset menighetsstue hver 
tirsdag kl. 16.45–18.00. 
Knøttekor og barnekor i Jessheim kirke 
onsdager kl. 17.00 
(med mulighet for påmelding til middag).
Mogreina barnegospel, 1. – 4. trinn, 
tirsdager kl. 1415-1500 på Mogreina skole.
Jessheim KFUK/KFUM-speidere – 
speidergruppe for 2. klassinger og oppover.
Barnekor for 1.–4. trinn under SFO-
tiden på Nordkisa og Algarheim skole. 
Etter skoletid:
 - for 4., 5. og 6. trinn på Kløfta menighetssenter 
onsdager kl. 12.30–14.30.
- for 4. og 5. trinn i Jessheim kirke onsdager 
kl. 12.30-15.30.
Klubb 5-7: fritidsklubb for 5.–7. klasse
 i Mogreina menighetshus en tirsdag i måneden 
kl. 17.00–18.30. 
Barneklubb på Hovin skole enkelte fredager
Søndagsskole: under mange av gudstjenestene 
i kirkene våre har vi søndagsskoletilbud til alle 
barn.

Følg ellers med på facebook- og hjemme-
sidene våre for informasjon om enkelttiltak 
som krabbegudstjenester, 4-årsbok, leir,  
påskevandring, juleverksted, misjonsfestival, 
tårnagenthelg, LysVåken, Kirkerotte-teater, 
Festival F m.m.

Aktiviteter for ungdom

Tweenskvelder for 4.–7. trinn på Folkvang 
en fredag i måneden.   
Tweenskvelder for 5.–7. trinn i Jessheim kirke 
enkelte fredager.
Tweenskvelder for 5.-7. trinn på Kløfta menig-
hetssenter enkelte fredagskvelder.
Ledertrening i Jessheim kirke.
Mandagskafé i Jessheim kirke mandager 
kl. 17.00–20.00.
13-20 Ungdom i Ullensaker: Lavterskel samta-
letilbud for ungdom i alderen 13-20 år.
Konfirmasjon: stort, proft og gjennomarbeidet 
opplegg i alle menighetene med fantastiske 
leirer.

Aktiviteter for voksne

Morgenbønn i Jessheim kirke tirsdager 
kl. 09.00-09.10 (følger skoleruta).
Middagsbønn i Jessheim kirke torsdager 
kl. 12.00.
Åpent hus/hyggetreff i Jessheim kirke torsdager 
kl. 12.30–14.00.
Bibelgrupper i Jessheim kirke
Åpent hus på Kløfta menighetssenter torsdager 
kl. 11.00-13.00, bortsett fra den første i 
måneden.
Lunsjkonsert i Ullensaker kirke første onsdag i 
måneden kl. 11.00-13.00.

Kafé timeout på Kløfta menighetssenter første 
torsdag i måneden kl. 19.00-21.30.
Hyggetreff i Furuset, på Folkvang eller Nore en 
torsdag i måneden.
Formiddagstreff på Mogreina menighetshus 
første onsdag hver måned kl. 10.30.
Åpen Stue i Furuset menighetsstue kl. 18.00–
20.00 den andre mandagen i hver måned.
Ullensaker kirkekor har øvelse i 
Ullensaker kirke tirsdager kl. 19.00–21.00.
Kirkekoret Voce har øvelse i Jessheim 
kirke tirsdager kl. 19.00-21.15.
Sorggrupper, besøkstjeneste og samtalemulig-
heter i alle menighetene
Ullensaker kirkeakademi med variert program 
Trosopplæring for voksne: foredragsserie med 
tre foredrag hvert semester, torsdager.
Tid for tro: fellesskapskvelder med forkynnelse, 
samtale og enkel kveldsmat tre torsdager per 
semester kl. 19.00-21.00

Bo- og aktivitetssentre

Kløfta bo- og aktivitetssenter: Andakt 
annenhver onsdag (oddetallsuker) kl. 14.30.
Gystadmyr bo- og aktivitetssenter: 
Andakt hver torsdag kl. 17.00.
Gjestad bo- og aktivitetssenter: Andakt på 
Toppen annenhver torsdag kl. 14.15, på Utsik-
ten annenhver torsdag kl. 15.00 og i biblioteket 
annenhver fredag kl. 17.00. Eget samtaletilbud 
på Gjestad.
Skogtun: sangstund 1 – 2 torsdager i måneden 
kl. 17.00.

Kirkene våre

Velkommen til gudstjenester i våre fem vakre 
kirker : Furuset, Hovin, Jessheim, 
Mogreina og Ullensaker. Varierte gudstjenester 
med stor takhøyde og hyggelig fellesskap, ofte 
med kirkekaffe og kirkeskyss-ordning. Se over-
sikt bakerst i bladet, i lokalavisene eller på hjem-
mesidene våre.
Furuset kirke har Åpen kirke hver tirsdag 
kl. 19.00–21.00. 
Åpen kirke i Jessheim kirke alle hverdager 
kl. 09.00-15.00.

Dopte  
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HOVIN

11. november
Ulrik Foros Enevoldsen – 

døpt i Nidarosdomen
18. november

Emma-Marie Nitteberg
Ingrid Øiseth Johansen
Lilja Skodminaite Dalen

25. november
Alexander Bazarte Sigurdsson

2. desember
Ulrik Ugleviken Vold

9. desember
Aksel Lund-Walmann

16. desember
Mio Heinen

23. desember
Elea Marie Thorsen – døpt i 

Hammerfest kirke 
6. januar

Hampus Matteo Lundh
13. januar

Felix Orskaug Kristoffersen
Isak Marinius Østlie Bosheim

20. januar
Amalie Sveum Lundstein – 

døpt i Nes kirke 
Kristian August Fedje

HOVIN

27. oktober
Susan Dørmænen

31. oktober
Else Nordlien
1. november

Marit Stangeland
2. november

Ottar Øvensen
8. november

Brith Ellen Røkke
14. november

Arnt Kristian Johansen
Gudmund Runningen

18. november
Per Kåre Hjelvik
22. november

Viola Maria Ødegård
11. desember

Thordis-Marie Gullichsen
12. desember
Tove Sundby
17. desember

Karen Cecilie Næss
25. desember
Anita Kirkeby

Svein Magnus Martinussen
1. januar

Paula Kristina Mankki
Ivar Larsen

27. januar
Kasper Rønaas Julsrud

Nathal Munkvold Paulsen – 
døpt i Tune kirke 

3. februar
Alexandra Louise Karlend Tufteland

10. februar
Ella Larsson Hovind

Ulrik Sellstrøm Olsen
17. februar

Amanda Anderssen Kopperud
Olivia Nørgaard Weider

24. februar
Ella Kålhus

Frida Schjelderup Øynebråten
Mari Huse Sørensen

10. mars
Marius Helgesen Glennei

MOGREINA

18. november
Lukas Emilian Birkelund

17. februar
Ingvild Østgaard Haug

3. mars
Martine Skovdal-Meidal

ULLENSAKER
4. november
William Lurjé

18. november 2018
William Fossum Alexandrian

Milla Josephine Lüthcke 
Johansson

Edvard Bergem Fredriksen
Victor Hansen

Oliver Tristan Rundereim
Tuva Emilie Korstadhagen  

Steen
9. desember 2018

Tim Millington Jansson
25. desember 2018

Ada Arwen Øynebråten
30. desember  i Frogner kirke

Nikolas Asbjørnsen
6. januar 2019

Ludvig Gravdal Hov
Alfred Furuholt-Pedersen 

Cornelius Takseth Ness
20. januar

Håkon Levi Hole
Simen Hansen

3. februar i Fagerborg kirke
Rollo Karl Francis Gallardo 

Harrysson
10. februar

Jonathan Rønningen 
Morgenstjærne
Carmen Sofie 

Heskestad-Nordby
Elida Johanne Grøndalen

24. februar

Dode         

HOVIN

29. desember
Tove Kongsvik og Eirik 

Sørsdal Ballestad (OSL)
10. januar

Gloria Lucia Agudelo Ruiz 
og Martin Sjoner (OSL)

11. februar
Jesper Jørgen Jørgensen 
og Kjetil Breivik (OSL)

14. februar
Tonje Elise Dalstein Jensen 
og Halvard Kulseth (OSL)

19. februar
Nina Steffensen og Terje 

Roar Lund (OSL)

AKTIVITETSOVERSIKT
3. januar

Shelagh Karen Matheson
7. januar

Odny Karin Olsvik
13. januar

Odvar Bjarne Enger
18. januar

Bjørg Marie Johansen
Guttorm Oddgeir Bonesvoll

21. januar
Erling Werner Ruud

24. januar
Bodil Jorun Fernås Hegstad

Aage Høivang Lange
25. januar

Kjell Magne Aarflot
29. januar

Inger Stine Lunde Pedersen
Per Ivar Bones

4. februar
Bjørn Hugo Utnes

5. februar
Signe Marit Bredesen
Martin Ingvar Vågen

7. februar
Berit Jensen
10. februar

Sverre Liland
12. februar

Odd Haldor Ettestad
15. februar

Bjørn Arvid Melby
25. februar
Roar Rindal

1. mars
Inger Louise Sand

3. mars
Tom Arve Nielsen

4. mars
Johnny Olsen

5. mars
Trygve Kristian Enderud

6. mars
Inger Linnea Johansen

MOGREINA

2. februar
Liv Johanne Sjøvik

ULLENSAKER

25. oktober
Egil Andre Engh       

27. oktober
Rolf Henry Backsæther

12. november
Heidi Østli     

17. november
Britt Kristin Bordal Hertzenberg

23. november  
Stein Erik Fjeldberg  

25. november
Kari Elisabeth Stanger          

3. desember
Randi Pedersen          

Vigde

23. desember
Solveig Finsen           

10. januar
Bjarne Roar Andresen

18. januar
Tom Runar Braathen 

21. januar
Kersti Spenning Bremner Borg        

25. januar
John Reidar Håkonsen          

30. januar
Thor Fredrik Finsen   

6. februar
Ingrid Elisabeth Karlsen

12. februar
Pål Harald Vestengen           

21. februar
Siri Øwre Hukkelberg

Aasta Ranveig Korshavn
22. februar
Lilli Kingell   

Grethe Brøter
26. februar

Berta Stenseth

FURUSET

24. oktober
Elsa Jorunn Rovo

25. oktober
Asbjørn Dagfinn Engebretsen

11. november

Frida Solveig Braaten
22. november

Dagny Margrethe Høiland
25. november

Leif Øverli
 8. desember

Anne Kristin Averstad 
Skagestad

14. desember
Gunvor Solberg
18. desember

Solveig Marie Furuseth
27. desember

Alf Martin Pettersen
29. desember

Thorbjørg Marie Karlsen
2. januar

Marit Stensby
12. januar

Leif Kristian Kværner
31. januar

Kåre Østby Kvilten
2. februar

Gerd Aune Vaskinn
14. februar

May Lill Heggelien
24. februar

Laila Johanne Støverud
26. februar

Marit Synnøve Lund

Dopte  
 Hannah Helene 

Østengen Molstad
Mille Magnussen Schau

3. mars
Oskar Frantzen Palani

10. mars
Nila  Berger Østebøvik

FURUSET

18. november
Astri Holm Austad
Eva Holm Austad

Ida Lysbakken
Marie Haugen Solberg

Jacob John Wiens
2. desember

Lani Margrethe 
Schøyen-Skogen

Filip Arntzen –Sorsell
Ulrik Alexander 
Grøndahl Næss

13. januar
Oliver Langleite 
Hundershagen

24. februar
Sverre Amundsen

3. mars
Cornelia Henie Karlsen
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Gudstjenester
Søndag er gudstjenestedag! Velkommen til fellesskap i en av våre vakre kirker!

SØNDAG ER KIRKEDAG
Se lokalavisen eller www.
kirkerull.no for ev. en-
dringer Ullensaker kirke Furuset kirke Hovin kirke Jessheim kirke Mogreina kirke

Dato Kirkeårsdag
3. april Gudstjeneste kl. 1430 

Kløfta bo- og akt.senter
7. april 4.s. i fastetiden Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100
14. april Palmesøndag
18. april Skjærtorsdag Gudstjeneste kl. 1700 Gudstjeneste kl. 1900 Gudstjeneste kl. 1100 

og 1200, Gjestad bo- 
og a.s.

Gudstjeneste kl. 1900 Gudstjeneste kl. 1100

19. april Langfredag Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100
21. april Påskedag Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100
22. april 2. påskedag Gudstjeneste kl. 1100, 

Gystadmyr bo- og a.s.
28. april 2.s. i påsketiden Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100
5. mai 3.s. i påsketiden Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100
9. mai Hverdagsmesse kl. 

1900
12. mai 4.s. i påsketiden Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100
17. mai 17. mai Gudstjeneste kl. 1030 Gudstjeneste kl. 0915
19. mai 5.s. i påsketiden Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100
25. mai Konfirmasjon kl. 1100
26. mai 6.s. i påsketiden Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100
30. mai Kristi himmelfarts-

dag
Gudstjeneste kl. 1100 Friluftsgudstjeneste på 

Raknehaugen kl. 1100
1. juni Konfirmasjon kl. 1100 

og 1300
2. juni Søndag før pinse Gudstjeneste kl. 1100 Konfirmasjon kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100
6. juni Hverdagsmesse kl. 

1900
9. juni Pinsedag Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100 

Frikirken Nordkisa
Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100

10. juni 2. pinsedag Gudstjeneste kl. 1100
16. juni Treenighetssøndag Friluftsgudstjeneste kl. 

1100 i Ullensaker 
prestegårdshage m/dåp

Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100 
Sandtjernhytta

23. juni 2.s. i treenighetst. Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100
30. juni 3.s. i treenighetst. Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100
7. juli 4.s. i treenighetst. Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100
14. juli 5.s. i treenighetst. Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100
21. juli Aposteldagen Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100
28. juli 7.s. i treenighetst. Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100
4. aug. 8.s. i treenighetst. Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100
11. aug. 9.s. i treenighetst. Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100 Gudstjeneste kl. 1100

Økunemisk gudtjeneste i St. Gudmund katolske kirke kl. 17.00


